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‘Nederland Zingt’ in de Kathedraal

WIE WAT WAAR?
’t Klökske: parochiebulletin Christoffelparochie en H. Geestparochie, wordt
bezorgd bij de gezinnen in deze parochies die minimaal € 100,- kerkbijdrage
betalen (wie niet aan de kerkbijdrage deelneemt, kan á € 20- per jaar een
abonnement nemen). Verschijnt in 2018 6x per jaar.
Parochiebureau Parochie St. Christoffel en H. Geest: Abdijhof 2, 6041 HG
Roermond. Geopend ma, di, do en vr van 10.30 - 12.30 uur, tel. 0475-334924,
e-mail: christoforus@gmail.com
Pastoraal team
Pastoor-deken: mgr. ing. R. Merkx, Abdijhof 1, 6041 HG Roermond,
tel. 339465, e-mail: rnmerkx@hetnet.nl
Kapelaan: drs. G. Dölle, Kerkpad 2, 6049 BR Herten, tel. 332269;
e-mail: george.doelle@gmail.com
Permanent diaken: H. Klein, H. Luytenstraat 15, 6041 XT Roermond,
tel. 310445, e-mail heaklein@gmail.com
Permanent diaken: C. van Winden, Egelbroek 3, 6041 SX Roermond,
tel. 338708, e-mail ceesenhetske@gmail.com
Permanent diaken: P. Bastings, Krophollerstraat 10, 6041VT Roermond.
tel. 0475-336047, e-mail diakenroermond@gmail.com
Aanvangstijden H. Missen:
Kathedraal: op zondag om 11.30 uur
Munsterkerk: maandag t/m vrijdag om 9.00 uur en op zondag om 10.00 uur

Openingstijden Kathedraal voor publiek
Op werkdagen geopend van 14.00-17.00 uur. In het weekend van 13.00-17.00u
Openingstijden Munsterkerk voor publiek
Het hoofdportaal van de Munsterkerk is dagelijks geopend van 8.00 tot 14.00 uur
voor het opsteken van kaarsen. De glazen toegangsdeuren zijn gesloten.
Daarna is het de kerk geopend van 14.00-17.00 uur tot 1 november a.s.
Vanaf 1 november tot 1 april is de kerk geopend op zaterdag en de 1e zondag
van de maand van 14.00 - 17.00 uur (het poraal is de gehele dag geopend).
Openingstijden Caroluskapel voor publiek: woensdag, donderdag en
zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur. Vanaf 1 november - 1 april is de Caroluskapel
gesloten.
Beklimmen toren Kathedraal: elke zaterdag Voor meer informatie en
afspraak groepen buiten genoemde uren: torenbeklimming@gmail.com.
Vanaf 1 november tot 1 april: alleen op afspraak (torenbeklimming@gmail.com)
Bereikbaarheid in noodgevallen: bij een plotselinge ziekenzalving kunt u
pastoor deken R. Merkx (0475-339465) of kapelaan G. Dölle (0475-332269)
bellen.
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Woord van de deken
Ik moet toegeven: het was enigszins ‘gewaagd’. Een paar
maanden geleden kreeg ik een telefoontje van het
Bisdom dat de Evangelische Omroep vroeg om
‘Nederland Zingt’ op te mogen nemen in de Kathehdraal.
Geen misverstanden: ik heb niets tegen de E.O., ook niet
tegen protestanten – we werken in Roermond uitstekend
samen – maar zoiets ‘groots’ in de Kathedraal…? Ik heb
redelijk wat ervaringen met televisieopnames in mijn kerken en één ding is
mij inmiddels wel duidelijk: als de televisie komt heb je niks meer te
vertellen in je eigen kerk. Nu kwam het verzoek voor de opname van dit
progamma via het Bisdom, dat maakt het al minder ‘gevaarlijk’, maar
toch… Protestanten beschouwen hun kerkgebouw als ’synagoge’: huis
waar de gemeenschap samenkomt. Wij – katholieken – zien een kerk als
woonplaats van God; plaats waar God wóónt in ons midden, als ‘tempel’.
Ik weet dat wij na afloop van de Stille Omgang in Amsterdam onze
boterhammen gingen opeten in de Lutherse Kerk. Dat was een vreemde
ervaring voor katholieken.
Al bij de voorbereidingen bleek dat er een grote eensgezindheid was.
Vicaris Ed Smeets van liturgie – onder hem ressorteert ook de
Gregoriusvereniging, de afdeling kerkmuziek – was erin geslaagd een
mooi programma samen te stellen, waarin behalve een aantal liederen die
wij als katholieken en protestanten sámen gebruiken – zoals ‘Ere zij aan
God de Vader’, ‘U zij de glorie’ – naast liederen uit het protestantse
“Liedboek van de Kerken’ ook plaats was voor liederen uit onze katholieke
bundel ‘Laus Deo’. Zo ontstond een hele mooie ‘oecumenische mix’ die
werd aangevuld met mooie liederen uit de oecumenische traditie van
Taizé.
Voor de ondersteuning van de zang was een projectkoor opgericht van
bijna 100 dames en heren uit Limburg en daarbuiten. Twee volle avonden
trokken de koorleden ervoor uit om in de kathedraal de liederen in te
studeren onder leiding van de enthousiaste dirigent Martin Zonnenberg.
Dat was op zich al een feest! Daarnaast werden enkele liederen
uitgevoerd door ons eigen Roermondse koor ‘Silhouet’ onder leiding van
Hans Heykers en het dameskoor Giocoso uit Weert onderleiding van Rita
Scheffers. Muzikale ondersteuning werd verleend door organist Marco
den Toom, die hoorbaar geïnspireerd werd door het zojuist helemaal
voltooide orgel van de Kathedraal. Verder werd medewerking verlees door
een trompettist, een blazersensemble, een pianist en harpiste. De
algehele muzikale leiding was in handen van Martin Zonnenberg. Dat
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waren de medewerkers vóór de ‘schermen’. Maar wat er ‘daarachter’
allemaal gebeurde… Tientallen mensen waren in de weer met stellages,
lampen, camera’s, kabels en andere dingen: te veel om op te noemen.
Helaas ontkwamen we niet aan een kopje koffie ‘in de kerk’. Ik heb er toch
maar geen genomen maar vrijwel niemand stoorde zich er aan. We
hadden ook netjes het Allerheiligste verplaatst naar het tabernakel van de
Jacobuskapel. We gaan zeker geen ‘koffie in de kerk’ promoten: in zeer
bijzondere gevallen maken we echter een uitzondering.
‘Nederland Zingt’ was een zeer bijzondere en waardevolle ervaring voor
iedereen die er aan heeft deelgenomen. En hopelijk ook voor de vele
kijkers thuis. De opnames in de kathedraal worden in drie uitzendingen
van een half uur uitgezonden, de eerste is op zaterdag 13 oktober rond
19.00u op NPO 2.
Ik hoop dat datgene dat we met z’n allen in de Kathedraal hebben ervaren
ook u in de huiskamer zal inspireren!
Rob Merkx, deken

Agenda
6 oktober:
21 oktober:
1 november:
28 oktober:
4 november:
8 november 19.00 uur `
25 november:
2 december:
2 december - 23 december:

Fakkeltocht
Wereldmissiedag
Allerheiligen
Allerzielen
Willibrordzondag
St. Maartenviering in Munsterkerk daarna
optocht naar vuurstapel
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Begin van de Advent
Kerstactie Roermondse missionarissen

Wanneer zingen onze koren?
Munsterkerkkoor:
Zondag 14 oktober om 10.00 uur in de Munsterkerk
Zondag 28 oktober om 10.00 uur in de Munsterkerk
Zondag 11 november om 10.00 uur in de Munsterkerk
Zondag 25 november om 10.00 uur in de Munsterkerk
Zondag 9 december om 10.00 uur in de Munsterkerk
Schola Sancti Christofori
Zondag 7 oktober om 10.00 uur in de Munsterkerk
Donderdag 1 november om 19.00 uur in de Kathedraal
Zondag 18 november om 10.00 uur in de Munsterkerk
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Zondag 2 december om 11.30 uur in de Kathedraal
Zondag 16 december om 10.00 uur in de Munsterkerk

Uitgeleide gedaan vanuit de Munsterkerk
27-07-2018: Jo Stapper
14-08-2018: Jo van Beljouw-Lesscher
18-09-2018: Bart den Elzen

Gedoopt in de Kathedraal
05-08-2018: Ella Luisa Piemontese
19-08-2018: Cato Keulen

Getrouwd vanuit de Kathedraal
18-08-2018: Chrissy Beurskens en Casper Dierx

Communie voor zieken en thuiszittenden
Op of rond de eerste vrijdag van de maand is er voor parochianen die zelf
niet meer naar de kerk kunnen komen de gelegenheid om thuis de
Communie te ontvangen. U kunt u opgeven op het parochiesecretariaat.
U wordt dan enkele dagen tevoren door de secretaresse gebeld hoe laat
de priester bij u aanwezig is. De priester komt nooit onverwacht.
Op deze manier blijft u met uw parochie verbonden. Aarzel niet: uw
priesters komen graag! Neem contact op met het secretariaat.

Allerheiligen en Allerzielen
Één keer per jaar herdenkt de parochie alle mensen uit haar midden die
gestorven zijn, met name de afgelopen periode. Natuurlijk zijn er
zeswekendiensten en jaardiensten, maar het is goed om één keer per jaar
gezamenlijk stil te staan bij al die mensen die ons voorgegaan zijn in een
christelijk leven. Het afgelopen jaar en vele jaren geleden.
Deze gedenkdag heet heel toepasselijk: Allerzielen. Mensen besteden
dan extra aandacht aan de graven van hun dierbaren en zorgen voor
mooie bloemen. Allerzielen is onlosmakelijk verbonden met Allerheiligen.
Dan herdenkt de kerk álle heiligen die in de loop der eeuwen geleefd
hebben en letterlijk een voorbeeld voor ons zijn geworden.
In de Christoforusparochie en H. Geestparochie wordt Allerheiligen
gevierd op donderdag 1 november om 9.00 uur in de Munsterkerk met
een gezongen H. Mis en om 19.00 uur in de Kathedraal met een plechtige
eucharistieviering. Allerzielen wordt op zondag 28 oktober gevierd in de
H. Mis van 10.00 uur in de Munsterkerk, waarin alle overledenen die
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vanuit Munsterkerk en Kathedraal uitgeleide gedaan zijn, worden
herdacht.

Munsterkerk en Kathedraal Allerzielen 2017-2018
Uitgeleide gedaan vanuit de Munsterkerk
07-10-2017: Riet van Veen-Lagerberg
12-10-2017: Heriêtte van Hofwegen
19-10-2017: Annie Wulms-Metsemakers
02-11-2017: Ann van Esser-Janssen
30-12-2017: Toos van Rooij-Bergmans
12-01-2018: Aga Boonen-Smeets
22-01-2018: Truus Campers-Heijnen
08-02-2018: Marijke van Laer-Savelkouls
22-02-2018: Jos Drehmanns
23-02-2018: Angeline Gerris-van Bergen
27-02-2018: Jo Machelesen-Giesberts
27-03-2018: Annie Wilms-Snijders
12-04-2018: Ans Aalders-Jacobs
27-07-2018: Jo Stapper
14-08-2018: Jo van Beljouw-Lesscher
18-09-2018: Bart den Elzen

92 jaar
69 jaar
95 jaar
90 jaar
91 jaar
90 jaar
95 jaar
74 jaar
93 jaar
90 jaar
90 jaar
92 jaar
91 jaar
98 jaar
89 jaar
94 jaar

Uitgeleide gedaan vanuit de Kathedraal
16-05-2018: Jo Sommers
19-05-2018: Matthieu Mooren

84 jaar
86 jaar

Aanmelding voor het Vormsel in 2019.
Indien u een kind heeft in groep 8, kunt u hem/haar aanmelden voor het
Vormsel. De Vormselviering zal dit jaar plaatsvinden op maandag 10 juni
2019 (2e Pinksterdag) om 11.30 uur in de Kathedraal van Roermond.
Onze deken Mgr. R. Merkx zal tijdens deze viering het Vormsel aan onze
jongeren toedienen.
De kinderen die op één van de basisscholen binnen de parochie zitten
(Hubertus, De Steenen Brug, De Stapsteen en Aan de Roer), hebben
reeds via de school een brief gehad om zich op te geven voor het
Vormsel. Indien uw kind niet op één van deze scholen zit of als u de brief
gemist heeft, kunt u het aanmeldingsformulier downloaden via de website
van de parochie: www.roermondparochiecluster.nl. De kosten voor het
Vormsel bedragen € 50,- , te voldoen op de ouderavond of bij de eerste
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les. Op het formulier staat aangegeven hoe u het kunt terugsturen. U kunt
ook telefonisch contact opnemen met het parochiekantoor, tel. 0475334924 (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30-12.30 uur).
Op het formulier op de website staan ook de verdere voorwaarden voor
deelname aan het Vormsel vermeld.

Aanmelding voor 1e H. Communie in 2019.

Indien u een kind heeft in groep 4, kunt u hem/haar aanmelden voor de 1e
H.Communie. De Communievieringen zullen dit jaar plaatsvinden op
donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) in de H.Michaëlkerk te Herten.
Tijdstippen van de verschillende vieringen en voor wie welke viering is
bestemd worden later bekend gemaakt.
De kinderen die op één van de volgende basisscholen binnen de parochie
zitten, ontvangen binnenkort via de school een brief om hen te informeren
over de 1e H. Communie. Het betreft de Hubertusschool, De Steenen
Brug en De Stapsteen. Indien uw kind niet op één van deze scholen zit of
als u de brief gemist heeft, kunt u de informatiebrief en het
aanmeldingsformulier downloaden via de website van de parochie:
www.roermondparochiecluster.nl.
Op maandag 22 okt. zal op de Hubertusschool in Herten een
informatieavond plaatsvinden over de 1e H. Communie, aanvang
19.00 uur. Het voorbereidingsprogramma wordt dan gepresenteerd. Er
wordt van de communicanten en hun ouders verwacht dat zij zeker dit het
schooljaar aan de gezinsmissen, catechesemiddagen, de kinderclub en
andere activiteiten voor de communicanten deelnemen. De H. Communie
is geen vrijblijvende zaak, daarom is er een intensief
voorbereidingsprogramma opgezet.
Inschrijving kan in principe alleen op die avond; bent u verhinderd, dan
kunt u met het parochiesecretariaat of de kapelaan contact opnemen. U
verneemt dan hoe u uw kind alsnog kunt opgeven. De kosten voor de H.
Communie bedragen € 75,- . U kunt dit bedrag bij inschrijving voldoen of
later via de bank overmaken.
Kapelaan G. Dölle

Aanmelding voor het Vormsel
Dit schooljaar willen we de voorbereiding op het Vormsel en de
Vormselviering centraal regelen voor heel Roermond, dus samen met de
parochies van het cluster Roermond-Oost. De voorbereiding start na de
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Kerstvakantie, en het Vormsel zelf zal waarschijnlijk plaatsvinden in
september of oktober 2019 in de kathedraal van Roermond.
Zodra meer bekend is over waar en wanneer de lessen plaatsvinden,
zullen we u hierover via de scholen en het parochieblad berichten. Mocht
u uw kind alvast willen aanmelden voor het Vormsel, dan kan dat door
een mail te sturen aan het parochiekantoor: christoforus@gmail.com
Kapelaan G. Dölle

Bijbellezing - Lectio Divina seizoen 2018/2019:
De groep Lectio Divina gaat weer van start.
In deze groep worden eenmaal per maand de lezingen van de zondag op
de woensdag daarvoor besproken. In de eerste ronde worden vragen en
opmerkingen bij de teksten besproken, dan volgt een uitleg bij de tekst van
de begeleidend priester, en in de tweede ronde gaat het over de vraag:
wat neem ik mee van deze teksten voor mijn eigen leven?
Belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen steeds aansluiten, de
avonden duren van 19.30-21.30 uur en vinden plaats in het zaaltje achter
de kerk in Herten.
Data 2018-2019: 3 oktober, 21 november, 19 december, 16 januari, 20
februari, 20 maart, 17 april, 15 mei en 19 juni.

MISSIO Wereldmissiemaand 2018: ETHIOPIË
Verleden
Ethiopië heeft een bijzondere geschiedenis en een rijke cultuur, maar is
nog steeds een van de armste landen ter wereld. Het is grotendeels
afhankelijk van de landbouw. Als enige land in Afrika is Ethiopië nooit
gekoloniseerd geweest (afgezien van een vijf jaar durende bezetting door
Mussolini). Daardoor heeft het zich op heel eigen wijze kunnen
ontwikkelen. Maar liefst zeven plaatsen staan op de Werelderfgoedlijst
van de Unesco. Zoals Axum, de oudste stad en de rotskerken van
Lalibela.
Volgens sommigen is Ethiopië de wieg van de mensheid. Hier werd in
1974 het skelet van de oudste bekende mens (“Lucy”) gevonden.
De laatste keizer, Haile Selassie, werd in 1974 afgezet. Van 1974 tot 1991
was Ethiopië een communistische staat. Sindsdien is het een republiek.
Heden
Het tot voor kort autocratisch bestuurde land bevindt zich op dit moment in
een hoopvolle en spannende ontwikkeling. In maart van dit jaar werd Abiy
Ahmed verkozen tot premier en hij brengt vele hervormingen tot stand. Hij
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heeft duizenden dissidente Ethiopiërs vrijgelaten uit de gevangenissen.
Ook is hij bereid een eind te maken aan het jarenlange conflict met
Eritrea. Het vredesakkoord is door beiden ondertekend en dat betekent
dat de oorlog tussen beide landen officieel voorbij is.
Katholieke minderheid
Ethiopië heeft een rijke cultuur, maar is nog steeds een van de armste
landen ter wereld. Het is grotendeels afhankelijk van de landbouw.
De Rooms-katholieke Kerk is ondanks haar kleine omvang van 0,7
procent van de bevolking zeer actief. Zij zet zich in voor scholing, zorg
voor de armen en hulp aan vluchtelingen.
Steun voor koffieboeren
Ethiopië is de grootste koffieproducent van Afrika. In de regio Kaffa zijn de
Menjas afhankelijk van de koffieverbouw. Deze bevolkingsgroep is erg
klein, is arm en wordt gediscrimineerd.
Vanuit hun gemeenschap in Wush Wush hebben de “Kleine Zusters van
Jezus” zich het lot van de Menjas aangetrokken en proberen ze hun
situatie te verbeteren.
Opvang van vluchtelingen
Ethiopië neemt na Oeganda het grootste aantal vluchtelingen op,
ongeveer 900.000 mensen. In Gambella wonen vooral mensen uit ZuidSoedan, gevlucht voor de oorlog.
De priesters, zusters en catechisten die hier leven, gaan naar de
vluchtelingenkampen, delen het armoedige leven en bemiddelen tussen
vijandige etnische groepen.
Missiezondag
Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel
zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die
verantwoordelijkheid voor elkaar neemt.
Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de kerkdeurcollecte op
Missiezondag 21 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015
66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Sint Maartensfeest in de binnenstad Roermond
Het najaar doet weer van zich spreken en op vele plaatsen verschijnen
reeds de eerste St. Maartenshopen. Het comité Folkloristiese
Kienjerfeeste Roermond zet de koopavond van donderdag 8 november
extra luister bij, met de viering van het Sint Maartensfeest. (Sinter Merte)
in de Roermondse binnenstad.

9

‘Sinter Merte’, oftewel Sint Maarten is
de persoon die op veel mensen een
speciale aantrekkingskracht heeft. De
kinderen kennen hem van het grote
vuur, de lampions en de rondgang
langs de huizen waar ze zingend het
een en ander proberen te verdienen,
Voor de volwassenen is het de man
die zijn mantel deelt met de arme
bedelaar.
De kinderen worden met hun ouders
om 19.00 uur in de Munsterkerk
verwacht. Hier zal de zegening van de
lampions zijn. Vanuit de Munsterkerk
vertrekt vervolgens de
lampionnenoptocht onder begeleiding
van muziek, via de Steenweg naar de
markt in de binnenstad.
Hier wordt vervolgens het verhaal van Sint Maarten opgevoerd en het
vuur ontstoken.
Iedereen kan aan dit gezellige feest deelnemen. Lampions zijn overal te
koop. Natuurlijk kan men ook een suikerbiet uithollen of zelf lampions
maken. Fakkels zijn echter verboden. Zo zijn er mogelijkheden genoeg
om er voor de kinderen in de duisternis van de avond een sfeervolle
happening van te maken.
Het comité Folkloristiese Kienjerfeeste Roermond.

Bezoek onze website voor de meest actuele informatie
Op de website vindt u ook
alle misintenties, de
telefoon- en banknummers
en alle contactinformatie.

WWW.ROERMONDPAROCHIECLUSTER.NL
10

Nieuwe Kapelaan Marco Figliola stelt zichzelf voor
Ik heb met veel vreugde van onze diocesaan administrator mgr H.
Schnackers gehoord dat ik kapelaan zal worden in de Roermondse
binnenstad en in Herten! Het geeft mij een beetje het gevoel weer huis te
zijn, na de jaren op het seminarie in Cadier en Keer. Toen ik tien jaar
geleden voor het eerst in Nederland ben geland, heb ik namelijk al twee
jaar op het Wilhelminaplein gewoond. Zoals u weet, ben ik geen
Nederlander. Mijn uiterlijk en (zeker) mijn accent verraden dat mijn wortels
in Italië liggen. Ik kom uit een stad in het centrum van Italië die Teramo
heet, ongeveer even groot als Roermond. Ik ben 31 jaar en ik ben de
derde van vier kinderen. Ik kom uit een katholieke familie. Door hen heb ik
de
Neocatechumenale
Weg leren kennen,
een weg van
christelijke initiatie.
Daar heb ik de liefde
van God voor mij
leren kennen en
langzamerhand ook
mijn roeping ontdekt.
Met grote vreugde
stelde ik mijzelf
beschikbaar om
overal ter wereld
heen te gaan om de
Heer te volgen… en
Hij heeft mij naar
Nederland gebracht!
Hier heb ik de studie
afgerond op Rolduc
en dan heb ik nog
twee jaar stage in Zuid-Afrika gelopen. Ik sta nu voor de diakenwijding, die
op 27 oktober in de kathedraal zal plaatsvinden. Nu ben ik al een paar
weken actief in de parochie, bezig om kennis te maken. Ik werd hartelijk
ontvangen door deken Merkx, kapelaan Dölle, de diakens en door alle
parochianen die ik tot nu toe ontmoet heb. Ik wil u allen bedanken voor
deze bemoedigende verwelkoming! Ik vraag nog iets heel belangrijks: bidt
a.u.b. voor mij, dat ik me goed mag voorbereiden voor de heilige wijding
en dat mijn dienst in Roermond en Herten vele vruchten mag brengen!
Nog een tip: ik kom graag bij iedereen die dat wil, een kopje koffie te
drinken om kennis te maken!
11

12

Beste Marco,
Wij zijn blij met je komst en we hopen dat je je snel thuisvoelt in onze
cluster. Wij wensen je een goede voorbereiding toe op je diakenwijding en
bidden voor jou dat je een priester mag worden naar Jezus’ Hart die velen
naar God zal brengen. Wij rekenen op jouw inzet en gebed voor ons!
Kerkbestuur, pastoraal team en parochianen

In memoriam Toon Crouzen, rector St. Laurentiusziekenhuis
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Fakkeltocht zaterdag 6 oktober 18.30u Kathedraal
Op zaterdag 6 oktober trekt de
jaarlijkse bidtocht van de Kathedraal
naar de Kapel in ’t Zand. Om 18.30u
is er een H. Mis in de Kathedraal. Na
de Mis vertrekt de stoet naar de
Kapel in ’t Zand. Fakkels kunnen
worden verkregen à € 2,-.
Van 21.00 tot 21.30u is er een
gebedsdienst met aanbidding van
het Allerheiligste. Er is
biechtgelegenheid. Vanaf 21.00u zijn
koffie en snacks verkrijgbaar op het
plein voor de Kapel.
Van 21.00 tot 23.00u rijdtr een
pendelbus van de Kapel naar het
NS-Station en het Wilhelminaplein.
Meer informatie: Myriam Rademaker,
tel. 0475-386892
m.rademaker@bisdom-roermond.nl
www.bisdom-roemond.nl
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Groot Nieuws:
Overheid subsidieert kerken
De Nederlandse Overheid subsidieert onze parochie
Een nieuw sprookje uit de koker van de deken? Nee, hoor. Alleen: het is
eigenlijk geen nieuws. De overheid subsidieert al jaren onze kerken,
doordat zij zich ‘ANBI’ morgen noemen: een het Algemeen Nut
Bevorderende Instelling. Giften aan een ANBI mogen worden afgetrokken
van de inkomstenbelasting. Er geldt daarbij een drempel. Afhankelijk van
uw inkomen mag u bijvoorbeeld de eerste € 300 van uw totaal aan giften
niet aftrekken. Dat is dan jammer als u € 100 per jaar aan kerkbijdrage
betaalt en verder geen andere giften doet. TENZIJ… u een overeenkomst
met ons sluit dat u jaarlijks aan uw parochie bijvoorbeeld € 100 betaalt. De
overeenkomst moet minstens 5 jaar lopen (langer mag). Het enige dat u
hoeft te doen is een formulier invullen van de Belastingdienst. Dat staat op
de website van de Belastingdienst maar wij kunnen het u ook bezorgen.
Het is een overeenkomst tussen u en onze parochie die niet via een
notaris hoeft te lopen en die u ook niet hoeft op te sturen naar de
belastingdienst. De enige vereiste is dat u hem desgevraagd aan de
Belastingdienst kunt tonen. Als u dit zó regelt mag u de hele gift aftrekken,
zonder drempel. Afhankelijk van het percentage belasting dat u betaalt,
scheelt dit u maximaal zo’n 52%. U zou dus ook voor dezelfde ‘kosten’
méér kerkbijdrage kunnen betalen!
De Overheid subsidieert dus! Maak er gebruik van! En als u het niet voor
uzelf doet, doe het dan voor uw parochie!
We geven u graag meer informatie! Al tientallen parochianen maken er
gebruik van! Wees geen dief van uw eigen portemonnee!
Het Kerkbestuur

MAAK EEN GRATIS CONTRACT
MET UW PAROCHIE EN TREK UW
VOLLEDIGE KERKBIJDRAGE AF
VAN DE BELASTING!
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Misstipendia in 2019 niet verhoogd
De diocesane financiële commissie van het bisdom heeft de tarieven voor
misstipendia 2019 vastgesteld. Omdat de tarieven voor 2018 over de hele
lijn zijn verhoogd, is besloten de tarieven voor 2019 op hetzelfde niveau te
handhaven.
Eenvoudige diensten door de week (leesmis) € 12,50 Eucharistieviering
op zaterdagavond, zondag en op Hoogfeestdagen
€ 27,50
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen
worden gehouden € 275
Begrafenismis (rouwgeld) € 440
Huwelijksmis (trouwgeld) € 440
Bijdrage voor begeleiding naar het crematorium of begraafplaats na een
voorafgaande kerkdienst € 60,Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in
crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst € 440
Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de
parochiekerk (extra dienst) € 440
De bijdrage voor een Uitvaartmis bedraagt € 440. Op dit bedrag wordt
een korting verleend ter grootte van het bedrag dat de afgelopen vier jaar
in totaal aan kerkbijdrage door ons is ontvangen. Wanneer u dus jaarlijks
€110 aan kerkbijdrage betaalt, is de uitvaartmis ‘vrij’. Als u bijvoorbeeld
€10 per jaar betaalt, krijgt u een korting van € 40.
Toch is kerkbijdrage geen ‘uitvaartverzekering’ maar deelname aan de
exploitatie van de parochie, die voor 100% afhankelijk is van uw giften.
Als u in een andere parochie kerkbijdrage hebt betaald binnen het
dekenaat Roermond krijgt u de korting ook. U dient daartoe echter wel
betalingsbewijzen (bijv. bankafschriften) te overleggen.
Voor de uitvaarten is een koor en een organist beschikbaar. Voor inzet
van ons eigen ‘Abdijkoor’ samen met een organist wordt € 150,- in
rekening gebracht. U kunt in overleg met de priester ook voor eigen
muziek zorgen: echter altijd live-muziek (vocaal of instrumentaal). CD’s
zijn niet toegestaan omdat wij onze vieringen graag ‘echt’ houden (echte
bloemen, echte kaarsen, een echte pastoor en ook echte muziek).
Voor begeleiding naar een crematorium of voor begeleiding naar een
begraafplaats wordt € 60 in rekening gebracht, ongeacht deelname aan
de Kerkbijdrage.
Voor een Huwelijksmis wordt € 440 in rekening gebracht. Ook dit bedrag
is exclusief muzikale ondersteuning, versiering van de kerk e.d. Wel
inbegrepen is de huwelijksvoorbereiding en de trouwkaars.
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Herbouw van het orgel in slotfase
Het orgel nadert zijn voltooiing. Binnenkort zal de ‘laatste pijp’ worden
geplaatst door de leden van het Orgelgroep in een besloten feestelijke
bijeenkomst. Daarmee is de renovatie van het orgel voltooid en wordt de
Orgelgroep ontbonden. De laatste pijp krijgt de inscriptie
Ter herinnering aan de renovatie van het orgel plaatsten de leden
van de Orgelgroep op 12 oktober 2018 de laatste orgelpijp. R. van
Dijk,
R. Imkamp, H. Luiten, R. Merkx, P. Nuvelstijn, F. Pollaert,
J.-P. Steijvers, J. Wijnands, Th. Willemssen, J. Zoutendijk.
Langs deze weg wil ik nu reeds de leden van de Orgelgroep van ganser
harte bedanken voor de jarenlange intense betrokkenheid bij en zorg voor
de renovatie van het orgel. Uw kennis en vasthoudendheid heeft geleid tot
een fenomenaal resultaat dat Deo Volente de tand des tijds zal doorstaan!

De orgelgroep eind 2016. Dhr. Imkamp ontbreekt op de foto
Vlnr: F. Pollaert, P. Nuvelstijn, Th. Willemssen, J. Wijnands (voorzitter) H. Luiten, R.
van Dijk, J.-P. Steijvers, R. Merkx
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NEEM EEN GOED DOEL OP IN UW
TESTAMENT
Het mag ook
uw parochie zijn…!
Het blijkt dat de inkomsten van Goede Doelen uit jaarlijkse
bijdragen van donateurs over de gehele linie teruglopen. Daarnaast
wordt geconstateerd dat de inkomsten uit testamentaire legaten
zeer sterk toenemen.
Misschien mogen wij een beroep op u doen om dit ook voor het
‘Goede Doel’: uw parochie te laten gelden. Het aantal ‘losse’
bijdragers is de laatste jaren sterk afgenomen. Gelukkig hebben
enkele zeer gulle gevers-bij-testament de ‘schade’ kunnen
opvangen.
‘Disco’-installatie op de zolder van het middenschip

Uiteraard zijn wij ook heel blij als u bij testament een zgn. Misstichting’ maakt. Dat wil zeggen dat gedurende maximaal 20 jaar na
overlijden HH. Missen worden opgedragen tot intentie van de
overledene, bijvoorbeeld 20 jaar een jaardienst rond de
overlijdensdatum of de datum van de verjaardag. Ook kunnen
Missen gelezen worden voor meerdere overledenen, bijvoorbeeld:
‘Jaardienst voor de overledenen van de familie Janssen-Pieters’.

Bouw mee aan de toekomst
van onze Kerk.
Voor onszelf en voor hen die na
ons komen…
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WIE, WAT, WAAR
Stichtingen: In de Christoffelparochie kunt u hiervoor contact opnemen met
het parochiebureau, tel. 0475-334924
Doopsels: In de Christoffelparochie iedere derde zondag van de maand.
Aanvragen via parochiebureau H. Christoforus, liefst zo vroeg mogelijk in
verband met deelname aan de gemeenschappelijke doopvoorbereiding.
Huwelijken: Aanmelding parochiebureau H. Christoforus, liefst zes maanden
tevoren. Na aanmelding krijgt u uitvoerige informatie. Vervolgens neemt u
contact op met priester of diaken, die het huwelijk voorbereidt. In de
Christoffelparochie vinden de huwelijken plaats in de Kathedraal
Uitvaarten: In alle kerken van de cluster kunnen uitvaarten plaatsvinden.
Avondwake: In de Christoffelparochie als gebedsdienst op maandag t/m
vrijdag om 19.00 uur.
H. Communie thuis voor zieken en thuiszittenden: elke eerste vrijdag van
de maand. Nieuwe adressen worden graag aangenomen.
Biechtgelegenheid: tijdens Nightfever en Lighttime in de Kathedraal en
volgens afspraak met een van de priesters.
Huisbezoek: de leden van het pastoraal team zijn graag bereid u te
bezoeken. Neemt u s.v.p. wel zelf het initiatief. U kunt contact opnemen met
pastoor-deken R. Merkx.
Misintenties: opgeven bij het parochiebureau. Publicatie in de editie van de
TVtoren en Remunj Centrum Blaedje van Gilsing Weekbladen is alleen
mogelijk als de misintentie minstens 14 dagen voor de verschijningsdatum is
doorgegeven.
Bankrekeningnummers:
St. Christoffel/H. Geestparochie: NL34 INGB 0001 0305 18;
NL63 ABNA 0231 4009 77 (ANBI)
Giften voor het orgel: Stg. Renovatie Kathedraal
NL40 RABO 0174 1833 99 t.n.v. Stichting Renovatie Kathedraal (Culturele
ANBI: u mag 125% van uw gift aftrekken).

INTERNET: WWW.ROERMONDPAROCHIECLUSTER.NL
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BEZOEK ONZE WEBSITE
WWW.MUNSTERKERK800.NL

20

